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 13/12/1400 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -قانون شناسه

 عنوان موضوع
الزا  حذف کامل نس  خه یای کایذی درتر ه یای بیمه تامین    انجمن داروس  ازان اس  تان به عد   یاعتراض اعض  امراتب    یبررس   

   از سوی سازمان تامین اجتماعیمطالبات داروخانه یا    هیتسو  اجتماعی و عد 

 انجمن دارو سازان استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

وزارت ب داش ت و    ؛1396مص و     رانیا  یاس مم  یقانون برنامه پنجس اله ش   و توس مه جم ور(  74ماده )  1بند )الف(  بر اس ا 

  مراکز س ممت  یاطمعات  ییاو س امانهس امانه یکاار ه پرونده الکترونی  س ممت ایرانیان  به ایجاد    ملکفس ازمان یای بیمه گر  

 .  باشند می

به ارس ا  برخ  اطمعات    مکلف  گر س ازمان یای بیمه  ؛1400قانون بودجه مص و  س ا   (  17تبص ره )  2بند )ج(  بر اس ا یمچنین 

بیمه شدگان از طریق جایگزینی ابزاریای الکترونی  به جای درتر ه و با استفاده از سامانه استحقاق سنجی سازمان بیمه سممت  

   .یستند  ایرانیان ج ت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به ارراد تحت پوشش

وزارت ب داش ت و کلیه ش رکت یا و ص ندوق یای بیمه پایه و  نیز   1400قانون بودجه    (17)ذیل تبص ره  بند )ک(    3(2)  جزء   مطابق

ررآیندیای اس  تحقاق س  نجی خرید  مکلف به اجرا نمودن  تکمیلی و دس  تگاه یای اجرائی از جمله س  ازمان یای بیمه گر پایه  

ش  امل نس  خه نویس  ی و نس  خه پیچی  خدمات و اعما  دقیق قواعد خرید و راینمایای بالینی را منحص  را در بس  تر الکترونی   

(  17ذیل تبص ره )بند )ک(    4(6جزء )یمچنین    .می باش ندتا پایان آبان ماه  الکترونی  و رس یدگی اس ناد الکترونی  را پیاده س ازی  

از  را  یرگونه خرید خدمات س ممت و پرداخت یزینه توس   س ازمان یا و موس س ات بیمه گر خارج از  رخه ذکر ش ده  نیز ص راحتا  

 است.اعم  نموده  ممنوع و در حکو تصرف ییرقانونی در وجوه و اموا  دولتی    1400تدای دی سا   اب

و از ابتدای دی ماه  اعم  ش ده  طرح نس خه نویس ی الکترونیکی و نس خه پیچی الکترونیکی تا پایان آبان ماه الزامی  بر این اس ا  نیز  

نحوه پذیرش و رس یدگی به  "  دس تورالممل(  2لیکن بر اس ا  بند ). محس و  می گرددس ا  جاری نیز عد  اجرای قانون تخلف 

  یتمام  یزینسخ تجواز او  دی ماه سا  جاری    "  :درمان سازمان تامین اجتماعی ک ورمماونت    "نسخ و اسناد مراکز طرف قرارداد

درمان    تیریو پرداخت خواید بود. مد  رشیقابل پذ   یص ررا به ش کل الکترون  یطرف قرارداد در بخش س رپائپزش کان و درمانگران  

 
ارائه خدمات الکترونیکی سممت مکلف است ظرف دو سا  او  اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار  وزارت ب داشت، درمان و آموزش پزشکی با یدف    قانون برنامه ش و توسمه:  74بند الف ماده  -1

و محرمانه  یای اطمعاتی مراکز س ممت با یماینگی پایگاه ملی آمار ایران و س ازمان تبت احوا  ک  ور با حفر حریو خص وص ی و منوا به اذن آن ا  س امانه پرونده الکترونیکی س ممت ایرانیان و س امانه

 .یا و با اولویت شروع برنامه پزش  خانواده و نظا  ارجاع اقدا  نمایدبودن داده 

یا و مراکز خدمات س ممت و بیمه س ممت حداک ر ظرف مدت ش ش ماه پز از اس تقرار کامل س امانه روق، خدمات بیمه  وزارت ب داش ت، درمان و آموزش پزش کی مکلف اس ت با یمکاری س ازمان

 .ه صورت یکاار ه و مبتنی بر رناوری اطمعات در تمامل با سامانه »پرونده الکترونیکی سممت ایرانیان« ساماندیی نمایدسممت را ب

 .باشندرب  اعو از دولتی و ییردولتی موظف به یمکاری در این زمینه میکلیه مراکز سممت و واحدیای ذی  -تبصره 

مصارف و  تیریدرمان ک  ور و مد ش دگانمهیاطمعات برخ  ب  گاه ی( قانون برنامه ش   و توس مه، مو  وع اس تقرار پا70نمودن بند )چ( ماده ) اجرائی ورمنظ  به  :1400قانون بودجه  17بند ج تبص ره   -2

  یاز جمله سازمان خدمات درمان  ،یخدمات ک ور  تیری( قانون مد۵)  ده مو وع ما یاجرائ  ییادستگاه   زیو ن یردولتیو ی یدرمان اعو از دولت یلیو تکم  هیپا مهیب ییایا و ص ندوقش رکت هیمنابع، کل

 گاه یو مس تمر اقدا  و از پا  گانیص ورت رامذکور به  گاه یپا  یروزرس انخود و به  ش دگانمهیمکلفند نس بت به ارس ا  برخ  اطمعات ب  گرمهیب  ییاس ازمان  ریو س ا  یاجتماع نیمس ل،، س ازمان ت م یرویاین

به    یو درمان یامهیخدمات ب  هیج ت ارائه کل  ان،یرانیس  ممت ا مهیس  ازمان ب  یس  نج( اس  تحقاقزیدرتر ه و با اس  تفاده از س  امانه )س  رو یبه جا  یکیالکترون  یابزاریا  ینیزگیجا قیمذکور از طر

 کنند.تحت پوشش خود استفاده  شدگانمهیب

  یخواید بود که توس  وزرا  یدرمان ک  ور طبق دس تورالممل م ترک  ش دگانمهیاطمعات برخ  ب  گاه یمس ل، و پا  یرویاین یس ازمان خدمات درمان نیمابیبند در تباد  اطمعات ر نیمقررات ا یاجرا

 .شودیابمغ م یمسل، و ب داشت، درمان و آموزش پزشک یرویاین یبانیدراع و پ ت

کلیه  -2  :الکترونی  بس تر در  س ممت  خدمات  ارائه و دارو مص رف  تا تجویز   رخه  نوس ازی نظا  نیاز مورد  س ازوکار و زیرس اخت  ایجاد منظور  به  :1400قانون بودجه   17بند ک تبص ره    2جزء   -3

ک  وری، از جمله س ازمان بیمه س ممت، س ازمان قانون مدیریت خدمات ( ۵یای اجرائی مو  وع ماده )دس تگاه یای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعو از دولتی و ییردولتی و نیز یا و ص ندوقش رکت

ای،  س  نجی خرید خدمات اعو از احراز یویت و پوش  ش بیمهگر مکلفند تا پایان آبان ماه، ررآیند اس  تحقاقیای بیمهاجتماعی و س  ایر س  ازمانخدمات درمانی نیرویای مس  ل،، س  ازمان ت مین

یای ارزایش دقت و کیفیت نس خ مانند پایش)کنتر ( ینده خدمت و نیز اعما  دقیق قواعد خرید خدمت و راینمایای بالینی را در کنار روشدای، پایش)کنتر ( ارائهپایش)کنتر ( یماوش انی بیمه

 .درآورند اجراء به و سازیپیاده   پیچی الکترونی  و رسیدگی اسناد الکترونی  رانویسی و نسخهاصالت دارو و امضای الکترونی  را منحصراً در بستر ابزاریای الکترونی  شامل نسخه

این بند، خارج  ( 2گر م مو  جزء )یا و مؤسسات بیمهتوس  سازمان  1400یرگونه خرید خدمات سممت و پرداخت یزینه از ابتدای دی ماه سا    :1400قانون بودجه   17بند ک تبصره   6جزء   -4

 ممنوع(  ۵تا )( 1از  رخه ذکر شده در جزءیای )
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تواند تا اطمع   یم   یالکترون یس  یپزش کان در نس خه نو  یموجود برا  یو م  کمت احتمال  یطیمح   یاس تان با درنظر گررتن ش را

( به ص ورت  س تویدر س    یطرف قرارداد را )پز از بارگذار  یکز درمانپزش کان و مرا  انهیدرص د از عملکرد مای  20تا حداک ر    یتانو

خدمات ارائه ش ده )نس خه  "( این دس تورالممل:  3در مقابل نیز بر اس ا  بند )  ".دیمحاس به و پرداخت نما  رش،یپذ  ینس خ کایذ

و ... صررا در صورت تبت    ییسته ا  یپزشک  ،یربرداریمراکز تص و    گاه،ی( توس   موس س ات طرف قرارداد اعو از داروخانه، آزمایچیپ

یمانگونه که م  ایده می گردد طبق این    ".محاس به و پرداخت خواید ش د  رش،یتوس   واحد مذکور قابل پذ   یو ارس ا  الکترون

درص د از عملکرد ماییانه بزش کان    20دس تورالممل خدمات داروخانه یا ص ررا به ص ورت التکرونیکی قابل پذیرش می باش د. لیکن  

علیریو اینکه مدیریت درمان اس  تان با یدف جلوگیری از کایش نس  خه نویس  ی    .رت نس  خ کایذی قابل قبو  می باش  دبه ص  و

الکترونیکی این دس تورالممل را در اس تان اطمع رس انی نکرده اس ت، لیکن م  کل داروخانه یا از اینجا ش روع می گردد. به دلیل  

اه کل درمان استان، داروخانه یا مجبور به تبدیل نسخه یای کایذی پزشکان  عد  قبو  نس خه پیچی کایذی داروخانه از س وی ادر

یمچنین با عنایت به اینکه ررایند ش روع ارائه خدمات از    به نس خه یای الکترونیکی ش دند که برای  ان یزینه بر و زمانبر می باش د.

ی   ان  ااینگونه نس  خه یا بر  زمان، مطالباتحلقه او  )پزش  کان( بص  ورت الکترونیکی انجا  نمی گردد، علیریو ص  رف یزینه و  

امکاناذیر نمی گردد. به این دلیل که مماونت درمان تامین اجتماعی ص  ررا مبال ی که از بدو ش  روع خدمات بص  ورت الکترونیکی  

 انجا  می گیرد را پرداخت می کند و داروخانه یا به این دلیل با م کمت جدی مالی روبه رو می شوند.

نکه داروخانه یا در عد  ش روع الکترونیکی ارائه خدمات از س وی پزش کان نق  ی ندارند، لذا درخواس ت ررع م  کل  با توجه به ای

 ایجاد شده و دریارت مطالبات خود را ارائه نموده اند.  

نقدینگی داروخانه یای اس  تان  م   کمت  به منظور حل  مدیرکل محتر  درمان اداره تامین اجتماعی اس  تان  الز  به ذکر اس  ت  

     بممل آورده است.با مماونت درمان سازمان تامین اجتماعی  مکاتباتی  

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئو  ایرادات و م کمت:

مطالبات    پرداخت تاخیر دری باعث ص رف یزینه و اتمف وقت و  درص دی پزش کان به نس خه نویس ی الکترونیک  100عد  الزا   .  1

 یا از تامین اجتماعی شده است و این مو وع داروخانه یا را بام کل نقدینگی مواجه نموده است. داروخانه

، اقدا   درمان س ازمان تامین اجتماعی  الزا  الکترونیکی نمودن نس خه یای کایذی پزش کان توس   داروخانه یا از س وی مماونت.  2

 باعث اجحاف در حق داروخانه یا می گردد..  را که  صحی، و منطقی نمی باشد

به موقع مطالبات داروخانه یا از س وی مماونت درمان س ازمان تامین اجتماعی، آن یو به دلیل اینکه ررایند نسخه    عد  پرداخت  .3

نویس ی به ص ورت الکترونیکی توس   انجا  ن  ده و داروخانه یا نق  ی در ش روع ررایند ندارند، ناعادالنه می باش د و نیازمند بازنگری  

 است.

بندی جلسه  جمع

  سیکارشناکارگروه 

 1400/ 12/ 12مورخ 

اداره کل درمان تامین اجتماعی اس تان، انجمن داروس ازان اس تان و   از  یندگانیبا حض ور نما  اس تان  یگفتگو  یجلس ه کارگروه ش ورا

الزا  حذف کامل    انجمن داروس ازان اس تان به عد   یاعتراض اعض امراتب    ییات علمی دان  گاه علو  پزش ی تبریز با مو  وع بررس ی

از س  وی س  ازمان تامین اجتماعی به  مطالبات داروخانه یا   هیتس  و  نس  خه یای کایذی درتر ه یای بیمه تامین اجتماعی و عد 

 شرح ذیل برگزار شد:

  یکه در حا  حا  ر برا   یم  کل   :رانیمجمع انجمن داروس ازان ا  زیانجمن داروس ازان اس تان و رئ  زیرئ  زدان  نا ،یاهلل    حجت

گردد.    یباشد که باعث متضرر شدن دارخانه یا م  یم  یکایذ  یشده است، عد  الزا  پزشکان به حذف نسخه یا  جادیداروخانه یا ا

  لیبه دل  تیدر ن ا  ند،ینما  یپزش کان م  یکایذ  ینمودن نس خه یا  یکیو ص رف وقت اقدا  به الکترون نهیقبو  یز  ریویداروخانه عل

  ینس خه کایذ   لی. در حا  حا  ر به دلس تندیمطالبات  ان ن  ارتینوش ته اند، قادر به در  یپزش کان نس خه یا را به ص ورت کایذ  کهنیا

  یک ی به الکترون  سندینو  یکه پزشکان م  یداروخانه یا را موظف کرده نسخه ا  یاجتماع  نی. سازمان تامویطلب دار  رماهیپزشکان از ت

داده بودند،    زین  یونیلیم  400وا     یو اعطا  وتریخص و  قو  مس اعدت در خص و  کاما  نیا  ردیند. د مهیب لیکرده و تحو لیتبد

  %60  دیقو  داده بودند که متاس فانه انجا  ن  ده اس ت. طبق قانون با  زیرا ن  نیمبالغ به ص ورت آنم  زیوار  ین  د. حت یعمل  کنیل

  یکایذ   ینس خه یا  مهیحق ب  نکهیا لیش ود. به دل  پرداختش ده و    یآن تا مدت دو ماه بررس   هیروز پرداخت ش ود و بق  1۵مبلغ تا  
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  نیپرداخت کنند که متاس فانه ا  کجایبه ص ورت مایانه و   ویداد    ن ادیش د، پ  یبه ما پرداخت م  کباریبه طور نامرتب و یر ند روز  

پرداخت ش ده اس ت.    رماهیتا آخر ت  یکایذ  یکردند. در حا  حا  ر مطالبات نس خه یا  یعمل  یکیالکترون  ینس خه یا  یروا  را برا

که پزشکان حلقه او  و داروسازان حلقه    ویدار  یا  رهیدر حوزه درمان زنج  :یدان گاه علو  پزشک  یعلم  اتیعضو ی  ،ینممت  محبو 

ش دن نس خه یا    یکیکنند. در بحث الکترون  یگر، ر  ار را بر حلقه آخر وارد م  مهیب  یباش ند. ممموال س ازمان یا  یم  ریزنج  نیآخر ا

پزش کان    یباش د که متاس فانه نتوانس تند مورد او  را برا  یمطرح م  یکیالکترون یچیو نس خه پ  یکیالکترون یس  یدو مو  وع نس خه نو

دلیل عد  نس خه نویس ی پزش کان  به   یاز طرر.  ش ده اند  یکیبه الکترونکایذی    هنس خ  لیبه تبد  موظفداروخانه یا    یول  .اجبار کنند

از س ازمان ارس ا     یبخ  نامه یائ  ،یکیالکترون  یس  یمجا  کردن پزش کان محتر  به نس خه نو  ی. برانیس تندمطالبات   ارتیدرقادر به  

را بدنبا   مراجمه کنندگان   اعتراض  نیس تند. این مو  وع نیز  مهیتحت پوش ش بکه دارویا    یبرخ  س تیل  ارائه  از جمله  .ش ود  یم

  .نظر شود  دیخصو  تجد  نیدر ا  دیاست و با  یروش اشتبای  نیشود. به نظر من ا  یمدر حق ان  اجحاف  داشته و موجب  

  دی  مجوز ج د  160دارد و   تی  داروخ ان ه رم ال  640ک ل اس   ت ان   رد  :یاجتم اع  نیت ام  یاداره نظ ارت و ب ازرس      زیرئ  ،یمخت ار  عب داهلل

در طرح    ییمگ  وکنند    یم  دیدر استان نسخه تولمطب مس تقل و  ه در درمانگاه و ...    یپزش   رما   ه دارا  ۵۵00. حدود  ویدار

در اس تان    97س ا     7از برج    یکیالکترون  یس  یباش ند. نس خه نو  یمکاربری  نا     یکرده و دارا  ا تبت ن  یکیالکترون یس  ینس خه نو

  نین  ود. در ا  دیتول  یکایذ  یدرمان  یدرتر ه یا  تاش د    یاجرائ  با دس تور مدیرعامل وقتدر آذرماه س ا  گذش ته    و  اس تارت خورد

دور    یب داش ت و روس تایا  یو ش بکه یا  یمراکز دولت  .و مراکز مرتب  داده ش د  یبخش خص وص    یالز  برا  یخص و  آموزش یا

عمده  باش د.    ییمچنان پابرجا م ما بود که  دیدیه  از م متریننداش تند    نترنتیو ا س تویبه س    یدس ترس    چگونهیارتاده بود که ی

 کند.    یسامانه را ساپورت م  نیکه ااست    یاجتماع  نیسازمان تام  ینیماش  یبا شرکت خدمات  سازمان  م کل

به     یباش د که در بستر الکترون  یم  یطرح )منظور از طرح نفوذ تمداد پزش کان و داروخانه یائ  نینفوذ ا بیاز لحاظ آمار   راس تان  

  می باش د.اس تان او  ک  ور    4جزو    باش د(  یکیص فر تا ص د نس خه یا الکترون یمنینس خه یا )  یپردازند( و اتربخ     یارائه خدمات م

  یک ی از بس تر الکترون  ریخدمت به ی  دیگر حق خر مهیب  ییا  زماناس    با تاکید بربرنامه ش   و توس مه    این طرح در قوانین باال دس تی

توس        1400  ماهید  یاز ابتدا  نهیخدمات س   ممت و پرداخت یز  دییرگونه خر  با اش   اره به 1400در قانون بودجه    ورا ندارند  

باش د و مس توجب    یم  یدر وجوه و اموا  دولت  یرقانونیگر خارج از  رخه ذکر ش ده در حکو تص رف ی مهیبس ازمان یا و موس س ات  

الزا   با اس تناد به قوانین تص ویب ش ده از او  دی ماه س ا  جاری    ، مطرح ش ده اس ت.باش د  یمربوطه م  نیمقرر در قوان  یمجازات یا

لیکن نگرانی عد  وجود زیراخت یای یمچنان    ابمغ ش د.ز پاراکلین   داروخانه یا و مراک  ،پزش کان  بهبه ارائه خدمات الکترونیکی  

 مطرح بود.

  نیپورتا  س ازمان تامیا نظیر  س امانه  ترکیب  از    یچینس خه پ  و ep.tamin.ir در س امانه  یکیالکترون  یس  ینس خه نودر حا  حا  ر  

در این راس تا در آذرماه نامه ای با مض مومن اینکه پزش کان  دارند.    نترنتیبه بس تر ا  ازین  یکه یمگ  ردیگ  یص ورت مو ...    یاجتماع

درص د عملکرد مایانه خود را از نس خه کایذی اس تفاده کنند از س ازمان ارس ا  ش د. لیکن به    20می توانند تا اطمع تانویه حداک ر  

مبنا بر    01/10  خیو از تار  ی ن  داطمع رس انبا احتما  اینکه این ابمییه موجب ارزایش اس تفاده از نس خه یای کایذی می گردد،  

نس خه، تمداد    ییزار و خورده ا 700از    ه بودیو،که در آذرماه به دس ت آورد  ی ون طبق آمار در نظر گررتیو.  یکیالکترون  اس ا 

  ش ده  لیتبد  یکیبه الکترون  نیرآنمیی  ای  نیپزش کان بص ورت آنمنس خه    یمنی  .نوش ته ش ده بود  یکایذیزار نس خه به ص ورت    600

  یپزش کان باال   ی)ص ورت حس اب ا  .ارس ا  ش ده اس ت  یکیبه ص ورت الکترون  یپزش ک  هنس خ  %98در ظایر حدود    کهیدر ص ورت  .بود

  خیاز تار    د.ن   اعمدرص دی از نس خه کایذی   20  مو  وع اس تفاده  لیدل  نی.( به یمدیرس    یبه دس ت ما م  یکیبص ورت الکترون  98%

م کمت تبت    لیبه دل، که %76   یشود و در پاراکلن  یم یچینسخه پ  یکیالکترونبه صورت    یداروئ  هنسخ  %94طبق آمار    01/10
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باش  د که با    یم  اردیلیم  120(  یو خورده ا  600پرداخت مایانه داروخانه یا )به تمداد    نیانگیباش  د. در اس  تان م یو ... م  اورتیر

ما به    یپرداخت ینیب  شیبود که طبق پ اردی  لیم  1100د  ون مص   وبه بودجه امس   ا   .خور  ویروا  به کس   ر بودجه برخوای  نیا

  یکایذ   همربوا به نس خ  ییا  یپرداخت.  به داروخانه یا اختص ا  دارد  یاز مبلغ پرداخت  %27.  دیخواید رس   اردیلیم  1۵00-1400

،  %49  مرداد ماه  یکایذ  هداروخانه یا به طور کامل پرداخت ش  ده اس  ت. از مطالبات مربوا به نس  خ  یبرا  رماهیتا ت  یکیو الکترون

ش ده      تریروز به روز ب  یکیالکترون  هپرداخت ش ده اس ت.  ون نس خ  %76  ماهید،  %71آذر  ،  %۵0آبان  ،  %۵8م رماه  ،  %۵3  وریش  ر

در این راس  تا  باش  د.    یم  %80  ییا مایانه باال  یروا  ادامه داش  ته باش  د پرداخت  نیاگر ا  .اس  ت ارتهی  شیارزا  زین  یرداختپ  ریمقاد

  است.به ما داده    دیتا ع  را  ماه  وریمرداد ماه و ش ر  حسا   هیقو  تسوسازمان  

  ییس  تند ول  یکیالکترون  یچیداروخانه یا موظف به نس  خه پ  لیبه  ه دل  گفتگو:  یش  ورا  رخانهیمس  لو  دب  ،یدرخ   ان  نینس  ر

  یندارند.( از طرر  یکیو تبت نس  خه الکترون  نترنتیبه ا  یکه دس  ترس     یمناطق  البته با راکتور گیریپزش  کان موظف ن   دند  )

 .ویرو دار  شیو بستر در پ  یاز بابت ررینگ  یادیز  ریشدن مس  یکیالکترون  یمتاسفانه برا

به تمداد    یکیالکترون  یس  ینس خه نو  س تویم  کمت مطرح در س    :یاجتماع  نیتام  یاداره نظارت و بازرس    زیرئ  ،یمختار  عبداهلل

مو وع    نیو پزشکان به ااست  شده از کل استان یا به مرکز ارسا  شده است که متاسفانه حل ن ده   عیمورد به صورت تجم  730

و    وتریقبل مج ز به کاما  انیپزش کان از س ال  یبرخ  بودپزش کان    یکیالکترون  یس  یطرح، نس خه نو  نیا  یاص ل  زیاعتراض داش تند. ب

  نیا  یخود بودند که بمراص  له مراجمه کرده و تبت نا  کردند. س  از برا س  تویدر س     مارانیب  یتبت پرونده یا  ینر  ارزار برا

در زمان تبت در نر     بان،ی ند کد توس    ش  رکت پ   ت فیکه با تمر ویرا مطرح کرد  "نر  ارزار واس   " API پزش  کان بحث

  یو آموزش یا   یپزش  کان نر  ارزار اص  ل  هیبق  یش  ود. برا  یکیالکترون  یس   یس  خه نوبه ن لیتبد   یخود به طور اتومات  یارزاریا

   .ارائه شد  یحضور

باش د و با    پرداخت   یم  یپزش کان پرداخت قطم  یکایذ  هنس خ  :یاجتماع  نیتام  یاداره نظارت و بازرس    زیرئ  ،یمختار  عبداهلل

از ت ران پرداخت    ویباش د و بطور مس تق  یبه ص ورت متمرکز م  یکیش ود که از خردادماه پرداخت ن  ده اس ت، نس خ الکترون  یم

از درمانگاه یا و پزشکان    یاز او  ب من ماه بنا به درخواست تمداد  یول  .شد  یم  اختش ود که تا ب من ماه به صورت روزانه پرد یم

به ص ورت تنخواه   یپرداخت ص ورت حس ا  یا مبل   یش ود. قبم برا  یتا بازتا  آن بررس    ش ود یموقتا به ص ورت مایانه پرداخت م

  ینبود درتر ه یا   لیبه دلاس  تفاده می ش  ود.  حقوق کارکنان    یدر حا  حا   ر مبلغ تنخواه ص  ررا برا  یول  ویداش  ت  اریدر اخت

ما ش ده    یص ورت حس ا  یا  تیفیکه باعث ارت ک  س ندینو  یخود را م  ینس خه یا  رمممو یی  یپزش کان در برگه یا  یبرخ  ،یکیزیر

  . یمچنینکنند  ینم  ییمکار  یکیاورژانز یا در نوش  تن نس  خه الکترون  اییا و    مارس  تانیب  ییا  انگاهدرم  یبرخ  یاز طرر  .اس  ت

 س  تو یقطع س     لیبه دل  زین  یکنند. زمان یائ  یاس  تفاده نم  یکیکه راقد قرارداد با س  ازمان یس  تند از نس  خه الکترون  یپزش  کان

باش د. با وجود    یداروخانه یا در ماه گذش ته کایذ هنس خ  %7موارد باعث ش ده بود    نیتبت کنند. ا  یکیتوانند نس خه الکترون ینم

  نیبود. ا  ازین  س تویس    نیس ممت ا  ماریب  س تویس    یبرا  یباش د وجود ندارد ول یم  یکیالکترون  س تویکه مدنظر س    یرس اختیز  نکهیا

م کمت انجمن داروسازان استان در قالب  است.    ارتهی  شیارزا  %30یا نسبت به سا  گذشته    نهییز  که  ویریدر نظر بگ  زیمورد را ن

 دو نامه به سازمان ارائه شده است.

شوند    ینوشته نم  یکیکه توس  پزشکان به صورت الکترون  یدر مورد نسخه یائ  گفتگو:  یشورا  رخانهیمسلو  دب  ،یدرخ ان  نینسر

 باشد   یشوند، پرداخت به  ه صورت م  یم  لیتبد  یکیداروخانه یا به الکترون  قیو از طر

که صفر    ینسخه یائ  .شود ییا به دو صورت وارد داروخانه م  نسخه  :یاجتماع  نیتام  یاداره نظارت و بازرس    زیرئ  ،یمختار  عبداهلل

  رسد یبه دست داروخانه م  یکه به صورت کایذ  ینسخه یائ  .ش ده است  هیآن ا تس و  یپرداخت یا  که  باش ند  یم  یکیتا ص د الکترون
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ص  حت    یمو   وع برا  نیدر کنار ا  گردد.  یاقدا  م ینس  خه با کد مل  دییتا  قیاز طر  نپورتا  س  ازما  یتوس    داروخانه از منو  و

مایانه    یس ازمان پرداخت یا.  ب  مار نمی آید  یکیش ود که به منزله نس خه الکترون  یما ارس ا  م  یبرا  زین  ینس خه کایذ  ،یس نج

طرح در نظر گررته بود. در بحث    نیا     بردیپ  یبرا  یرا به عنوان م   وق   یپزش  کان، داروخانه و پاراکلن  یکینس  خ الکترون  یبرا

را ندارند    س تویس    یررص ت کنتر  و بررس   ،یرن  تیکه عموه بر مس لول  نس تیداروخانه یا ا یرن  نیمس لول  یدیدیه یا  ،یکیالکترون

یا    ادهس وء اس تف  یکس ریباش د من  اء    یاپراتوریا م  اییا و    یمن     اریپزش کان و داروخانه یا در اخت  نا  کاربری و رمز ون    یاز طرر

  شده است.

قادر به نوش  تن نس  خه   یلیبه یر دل  یپزش    محترم  ویدار     ن ادیپ  :یدان   گاه علو  پزش  ک یعلم  اتیعض  و ی  ،یمحبو  نممت

که در    یداروخانه ا  . لیکندنبا  راه حل م  کل باش د  ش انخودو    آن به  ند ماه بمد موکو  ش ود  ینباش د و پرداخت  یکیالکترون

مطالبات خود   هیدر خصو  تسو  دیداده است نبا  لیرا تحو  ماریب  یکرده و دارو لیتبد  یکیکنار م کمت خود، نسخه را به الکترون

 .با م کل مواجه شود

  خیاز تار  یخدمات درمانبیمه    :رانیمجمع انجمن داروس  ازان ا  زیانجمن داروس  ازان اس  تان و رئ  زیرئ  زدان   نا ،یاهلل    حجت

در ص  ورت    ی. حتنمی کند  ارتیدر  یعنوان نس  خه کایذ چیپزش  کان ملز  کرده اس  ت و به ی  یرا برا  یکینس  خه الکترون  01/10

  داروخانه یا  ش دن م  کمت    تریباعث ب  یکیالکترون  هه کرده اس ت. روا  نس خیتا االن تس و  زیمطالبات را ن  ،یوجود نس خه کایذ

به    دیبوجود آ  ماریب  یبرا  یم  کل جد  یاش تبای  یش ده اس ت به طور م ا  امکان دارد در زمان تبت کد اش تباه وارد ش ود و با دارو

یکی دیگر مو   وعات راش  ندیند.   لیوتح  یکیکه خود  در داروخانه حض  ور ندار  نس  خه الکترون  ینس  ارد  در زما لیدل  نییم

اتکا کرده برآن اسا  دارو    ستویپزشکان تن ا به پرونده درج شده در س  ماران،یبمضا در زمان مراجمه بشدن اسرار بیمار می باشد.  

  ازکه    یداش  ته باش  د. ما تما  موارد  یگریم   کل د  ماریامکان دارد ب  کهیدر حال.پردازند   ینم  ماریب  نهیکنند و به مما  یم  زیتجو

  ویدر مقابل انتظار دار  .وینکرد  جادیس ازمان ا  یبرا  یم  کل  نیو کو کتر  ویما الزا  ش ده اس ت انجا  داده ا  یس ازمان برا  یس و

 .الز  را داشته باشد  یبا ما یمرای  زیسازمان ن

  یرییت   ویباش د. اگر در دراز مدت نتوان ینم  یمنطق    ن ادیپ  نیا  :یاجتماع  نیتام  یاداره نظارت و بازرس    زیرئ  ،یمختار  عبداهلل

 .جبران خواید بود  رقابلیشد که ی  وید ار عقب گرد خوای  ویکن  جادیدر پزشکان ا

در بحث    نکهیبا توجه به ا  .1در این رابطه دو پی   ن اد می توان ارائه داد:    گفتگو:  یش  ورا  رخانهیمس  لو  دب  ،یدرخ   ان  نینس  ر

صورت    یخصو  اقدامات و تمش یائ  نیدر ا  یالز  صورت نگررته ول  یبسترسازم کمتی وجود دارد و    نکهیبا وجود ا  یکیالکترون

  یس  یدر بحث عد  نس خه نو.  2اس ت.    یکیالکترون  یس  یدرخواس ت ما الزا  به نس خه نو  تیاولوکه نبایس ت نادیده گررت.گررته اس ت  

.  نگردد پرداخت   نمی کننداس تفاده    یکیالکترون  یس  یکه از نس خه نو  یپزش کانمطالبات بیمه ای    نیز می توان پی  ن اد داد،پزش کان  

به    زین  مارانیالزا  اقدا  خوایند کرد. )ب  نیحتما به ا  باش د  یم  تییما  یدارا    انیبرا  مهیکه اخذ مبالغ ب  یدر ص ورت الزا ، پزش کان

 ل یتبد  یزمان برایزینه و  که    یمطالبات داروخانه یائ نیم و نباشد مراجمه نخوایند کرد.( یمچن   انیبرا مهیکه بحث ب  یپزشکان

 در اولویت یای سازمان قرار گیرد.کنند    یم  صرف  یکیبه الکترون  یکایذ  هنسخ

 پیشنهادات 

نویس ی کایذی پزش کان نق  ی ندارند، لذا پی  ن اد می گردد، مماونت درمان   ررایند نس خهبه اینکه داروخانه یا در عنایت  با  .  1

نماید و مطالبات  نع ررایند نس  خه نویس  ی الکترونیکی  ومنوا به ش  ررا  س  ازمان تامین اجتماعی پرداخت مطالبات داروخانه یا  

 د.داروخانه را در اسرع وقت پرداخت نمای



 

کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و    
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو  ینشست شورا دومینهشتاد و 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   6

 

ص راحتا به الکترونیکی ش دن ررایند ارائه خدمات    کل ک  ور  1400قانون برنامه توس مه ش   و و قانون بودجه  اینکه  به    توجه. با  2

وزارت ب داش ت برای ایجاد وحدت رویه و یکاار ه س ازی خدمات درمانی ک  ور،  درمانی اش اره نموده اس ت، لذا پی  ن اد می گردد:  

 پزشکان را ملز  به نسخه نویسی الکترونیکی نماید.  

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛رانیا  یاسمم  یبرنامه پنجساله ش و توسمه جم ورقانون  .  1

 ؛1400. قانون بودجه سا   2

نحوه پذیرش و  درمان س  ازمان تامین اجتماعی مو   وع  مماونت    30/09/1400مورخ    669/1400/4000. دس  تورالممل ش  ماره  3

 ؛رسیدگی به نسخ و اسناد مراکز طرف قرارداد

 انجمن داروسازان استان خطا  به مدیریت درمان استان؛  14/11/1400مورخ    1400/الف/77۵/3. نامه شماره  4

 مدیریت درمان استان خطا  به مماونت درمان سازمان تامین اجتماعی؛  23/11/1400مورخ    24148/1400/1۵2شماره  . نامه  ۵

 .مدیریت درمان استان خطا  به مماونت درمان سازمان تامین اجتماعی  04/12/1400مورخ    1۵2/  2۵176/1400. نامه شماره  6

 

 


